Bijlage 1.- Aanvraagformulier
IDENTITEITSGEGEVENS
Indien u een natuurlijke persoon bent
Naam
Voornaam
Adres

Adres in België waarop de vergoedingsbeslissing
naartoe kan worden gestuurd (indien
verschillend van het bovenvermeld adres)
E-mailadres
Telefoonnummer
Bankrekeningnummer
Rijksregisternummer

Indien u een rechtspersoon bent
Naam van de rechtspersoon
Rechtsvorm
Maatschappelijke zetel indien deze zich in België
bevindt/ adres van de hoofdzetel van uitbating in
België (schrappen wat niet past)
Bankrekeningnummer
Identificatienummer bij de Kruispuntbank voor
ondernemingen
Contactpersoon
Naam en voornaam
Adres
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e-mailadres
Telefoonnummer

Personen die de macht
hebben de
rechtspersoon te
vertegenwoordigen

Naam en voornaam
Functie
Adres

ALGEMENE VRAGEN
1. Op welke datum en op welk tijdstip heeft de schade plaatsgevonden: op ………………………
om …..…………………………uur
2. Heeft iemand, buiten de verzekeringsmaatschappij of de Stad Brussel, u financieel geholpen?
o
o

Ja; Het bedrag van de tussenkomst bedraagt: ………………..;
De aard van de tussenkomst is……………………….
Neen

3. Stelde u voor een rechtbank een vordering in tot vergoeding van de schade die het onderwerp
uitmaakt van dit formulier?
o
o

Ja
Neen

INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE SCHADE
1. Ligging van het beschadigde goed:…………………………………………………………………………………….
2. Eigendoms/huursbewijs: Voeg een document toe waaruit blijkt dat u op het moment van de feiten
eigenaar/huurder was van het goed (attest van eigendom, te verkrijgen bij uw lokaal
registratiekantoor/ huurcontract).
3. Heeft u een beroep gedaan op een eigen expert om de schade vast te stellen?
o

Ja: Naam van de expert:…………………………………………………………………….
Adres van de expert: …………………………………………………………………….
Gelieve het verslag van de expert toe te voegen
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o

Neen

Bezorg ons een document met de gedetailleerde omschrijving van de schade en maak een raming
van de geleden schade (enkel indien u geen beroep deed op een eigen expert)

4. Krijgt u een vergoeding van uw verzekeraar?
o

o

Ja:
Wat is het totaalbedrag van de tussenkomst door uw verzekeraar? ……………………………………
Vraag een gedetailleerd attest van tussenkomst aan uw maatschappij waaruit onder andere
het bedrag van de tussenkomst blijkt en voeg dit toe aan het dossier
Neen:
Vraag een attest van niet-tussenkomst aan uw verzekeringsmaatschappij en voeg dit toe
aan het dossier.

Voeg een kopie van uw verzekeringspolis toe, ook als uw verzekeringsmaatschappij niet tussenkomt.
5. Wat is het totaalbedrag van de schade (inclusief de tegemoetkoming van uw verzekeraar)?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SAMENVATTENDE LIJST VAN BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN
IDENTITEITSGEGEVENS
o
o
o
o

Een kopie van uw identiteitskaart (voor- en achterkant)
Een getekende kopie van uw bankkaart (voor- en achterkant)
Bewijs van hoedanigheid indien iemand optreedt in naam van de getroffene
Statuten van de rechtspersoon, indien niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE SCHADE
o Attest van eigendom, te verkrijgen bij uw lokaal registratiekantoor waaruit blijkt dat u
eigenaar was op het moment van de feiten (http://www.kadaster.be/Belgie/BruxellesCapitale/Brussel/Registratiekantoor) of huurcontract
o Verslag van de expert
o Kopie van de verzekeringspolis
o Gedetailleerd attest van de verzekeringstussenkomst of attest van niet-tussenkomst
o Gedetailleerde omschrijving en raming van de schade (indien geen tussenkomst van een
expert)
o Bewijsstukken van de geleden schade :
- Herstelfacturen
- Foto’s
- Beelden
- …
o Proces-verbaal van de politie tot vaststelling van de schade
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CONTACT
Juridische dienst van de Stad Brussel
Anspachlaan, 6
1000 Bruxelles
02/279.20.20
VergoedingIncidenten-IndemnisationsIncidents@brucity.be
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